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V případě zájmu o uveřejnění životního jubilea či jiné významné události v rodině v časopise Beseda zasílejte
žádosti na e-mailovou adresu info@beseda.org.au. Děkujeme.

uhrazené členské příspěvky
Děkujeme za zaplacení členských příspěvků na rok 2017 stávajícím i novým členům a těšíme
se na shledanou v klubu.
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slovo prezidenta besedy
Vážení přátelé,
jeden z nejpěknějších podzimů nám odešel a byl nahrazen dlouhou, studenou a suchou zimou,
která nás ještě po nějaký čas neopustí.
V posledních třech měsících proběhlo několik velmi úspěšných akcí, jedná se o oslavy Velikonoc,
Dne dětí, hráčské doupě, připomenutí příchodu Cyrila a Metoděje a promítaní filmu Lidice.
Rád bych tímto poděkoval všem pomocníkům a členům našeho výboru za jejich hodnotnou práci
věnovanou naší Besedě a zástupcům České a Slovenské republiky v Canbeře za úzkou spolupráci.
Beseda se omlouvá za zpožděné vydání našeho časopisu Beseda - příčina tkví v řádných dovolených
členů našeho výboru. Děkujeme za Vaše pochopení.
Doporučujeme sledovat naši webovou stránku www.beseda.org.au pro připravované pravidelné
i nepravidelné akce. Právě připravujeme tradiční vepřové hody, které se uskuteční v neděli dne
27.8.2017, kde jako již tradičně budeme podávat klasické vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a
slovenské víno.
Na viděnou při některé z našich akcí!

Aleš Zezulka
žádost o pomoc
Pan Roman Mikula z Prahy hledá synovce své babičky pana Jana Ptáka narozeného nejspíše v r. 1950,
který odešel z České republiky v roce 1967 do Itálie a odtud se v roce 1968 dostal do Austrálie do
přistěhovaleckého tábora Bonegilla u Wodongy. Jakékoliv informace o panu Janu Ptákovi prosíme
volejte na telefonní číslo 02-62901386 nebo zasílejte na e-mail
canberra@embassy.mzv.cz. Děkujeme!
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA A PŘÍSPĚVKY
MEMBER REGISTRATION & DONATIONS

členské poplatky

membership fees

Členské poplatky jsou rozděleny do tří částí

Membership fees are divided into three parts

1. část
Základní členský poplatek, který pokrývá roční
členství a také 4 vydání časopisu Beseda pouze
v e-mailové verzi.

Part 1
Basic membership fee which includes 1 year
membership as well as 4 digital (e-mail) issues of
Beseda Magazine.

2. část - Příspěvek $20 na časopis
Dolpňkový příspěvek k základnímu členskému
poplatku, za který získáte 4 tištěná vydání časopisu
Beseda zaslaná na vaši adresu.

Part 2 - Magazine contribution - $20
Additional contribution to the basic membership
fee which entitles you to receive 4 printed issues of
the Beseda magazine by mail.

3. část - Dobrovolný příspěvek na chod klubu
Zcela dobrovolný příspěvek a to v libovolné výši na
opravy budovy klubu, společenské akce a drobné
nákupy.

Part 3 - Voluntary donation
A voluntary donation of any amount used for club’s
building repairs, social events and other small
expenses.

Roční členství v klubu Beseda je od 1.1. do 31.12. Členské poplatky jsou vždy splatné nejpozději k 1.3. !
Beseda club’s Membership is from 1.1. to 31.12. Fees are payable no later than 1.3. !

$20.00

Jednotlivec
Single

$25.00

Rodina
Family

$15.00

Student / Důchodce
Student / Pensioner

$20.00

Student / Důchodce rodina
Student / Pensioner family

PLATEBNÍ ÚDAJE // PAYMENT DETAILS
BANK DEPOSITS
Name: Beseda
Acc.no.: 008 002 18
BSB: 062 908
CHEQUES 		
Please make cheques payble to Beseda and post it to Beseda,
The Secretary U12/18 Shropshire St, Queanbeyan, NSW 2620

Potrvzení o Vaší platbě bude zveřejněno v dalším vydání čtvrtletníku Beseda. Nerozesílá se individuálně. Děkujeme za pochopení.
Your payment receipt will be published in the next issue of our quartely Beseda magazine. Receipts are not mailed. Thank you for undestanding.

člensKÁ PŘIHLÁŠKA
MEMBER REGISTRATION
The Czechoslovak Australian Association of Canberra and

Jméno/Name:

............................................................... Příjmení/Surname: .....................................................................

Adresa/Address: ..................................................................................................................................................................
E-mail:

.......................................................................................................................... Tel: ................................................

Poplatek/Příspěvek:

Část/Part $
Část/Part $
Část/Part
$
1. ..........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................

$
Výše příspěvku/Total amount: .........................................
Podpis/Signature: .................................................................
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CO PŘIPRAVUJEME | COMING UP EVENTS

Pátek 25.8. 2017 od 18:30 hod., klub Beseda
Radek Jaroš – Koruna Himaláje – Prednáška/Debata

Přijďte si vyslechnout vyprávění jednoho z našich nejznámějších horolezců a podebatovat s ním o jeho
zážitcích a cestě za Korunou Himaláje.

Friday 25.8. 2017 from 6:30pm., Club Beseda
Radek Jaroš – seminar
PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS IN CZECH LANGUAGE ONLY.

Neděle 27.8. 2017 od 13:00 hod., klub Beseda
vepřové hody

Budeme servírovat vepřo-knedlo-zelo, točené české pivo a také domácí zákusky. Bližší informace k této akci
poskytneme v dostatečném předstihu.

Sunday 27.8. 2017 from 1pm., Club Beseda
porkfest

Serving on the day roasted pork meat, dumplings, sauerkraut, Czech lager beer on tap and home made
deserts. Further information will be availbale closer to the date.

17.9. a 15.10. od 17. hodin., klub Beseda
POVídání o Putování po národních parcích západního USA - novákovi
Přijďte si poslechnout vyprávění a prohlédnout fotky z putování rodiny Novákových po Spojených státech.

17.9. a 15.10. from 5:00pm, Club Beseda
escape a while - USA trip by novak family presentation

Come end experience a trip through the USA national parks through the photos and story-telling by the
Novak family.

Každou středu od 18:30 hod., klub Beseda
stolní tenis

Každou středu se již tradičně scházíme v klubu při hraní “ping-pongu”. Přijďte si mezi nás zahrát, posedět
a popovídat. Na herní úrovni nezáleží !!

Every Wednesday from 6:30 pm, Club Beseda
table tennis

We play table tennis every Wednesday night. We have three tables to play on and all levels are welcome. Join
us for a game and break your work week!

Bližší informace o plánovaných akcích se dozvíte na naší Facebookové či internetové stránce www.beseda.org.au.
Pozvánky jsou též rozesílány e-mailem. Pokud je nedostáváte, napište nám na info@beseda.org.au.
Further information about upcoming events can be found on our Facebook page and website www.beseda.
org.au. Invitations are also sent to all registered people via email. If you wish to receive these invitations,
send us email to info@beseda.org.au.
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upozornění

Hlasování se uskuteční v pátek 20. října odpoledne a v sobotu 21. října 2017 dopoledne.
(Přesné časy zde budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici)
V Austrálii bude možné volit na Velvyslanectví ČR v Canbeře a na Generálním konzulátu ČR v Sydney.
Volit lze pouze za předpokladu, že osoba starší 18 let je zapsána do zvláštního seznamu voličů nebo
předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost.
Do 10.9.2017 je možné na těchto úřadech požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů.
Přehled důležitých termínů:
v současnosti
Možnost podávání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví nebo generálního
konzulátu
10. září 2017
Konec přijímání žádostí o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví nebo generálního
konzulátu
5. října 2017
Počátek lhůty, kdy může velvyslanectví nebo generální konzulát vydat voličský průkaz pro provedení
volby v ČR nebo jinde
18. října 2017
Konec přijímání žádostí o vydání voličského průkazu (osobní podání)
Bližší informace o volbách naleznete na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Canbeře či
Generálního konzulátu ČR v Sydney.
Canberra: https://goo.gl/Dgd6YM | Sydney: https://goo.gl/FrmgnN
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z dění v klubu
dětský den v besedě
16. července 2017

(Autor: Petra Hewett)

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Je to den, kdy se pro děti po
celém světě konají různé zábavné akce, hry a sportovní turnaje.
Beseda v neděli 4.června uspořádala pro děti (a všechny mladé v srdci) přátelské
setkání na Velvyslanectví ČR, spojené se sportovním kláním pro děti a hudebním
představením skupiny Paka.
Děti v malých týmech hravě zvládly házení granátem, přechod po laně či podlézání
sítě a se zapálením splnily záludné úkoly a vyluštily zapeklité kvízy. Na všechny
statečné bojovníky čekaly v cíli sladké odměny.
K pohodovému odpoledni a skvělé náladě přispěla i hudební skupina Paka, s jejichž
nakažlivými melodiemi odpoledne neuvěřitelně rychle uteklo!
Těšíme se na Vaši účast v dalším ročníku bojových hrátek.

Více fotografií z klubových akcí najdete v našich fotogaleriích: http://klubbeseda.rajce.idnes.cz
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z dění v klubu
promítání filmu lidice
29. července 2017 (Autor: Aleš Zezulka)

U příležitosti 75. výročí vyhlazení obce Lidice
v roce 1942 uspořádaly Velvyslanectví
České republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky a česko-slovenské krajanské
sdružení Beseda v neděli dne 18. června
2017 soukromé promítání filmu Lidice. Pietní vzpomínky na oběti tragédie se
zúčastnilo přibližně 25 hostů z řad české, slovenské i australské komunity.
Motto dramatu, které bylo natočeno na základě jedné z největších tragédií druhé
světové války, se táže: „Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?“ Příběh vísky,
která byla vypálena v odezvě na pražský atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha, k němuž došlo v rámci Operace Anthropoid v roce 1942, je známý celému
světu.
Film je plný emocí a nahlíží na lidickou tragédii z neobvyklé perspektivy. Ukazuje,
jak zdánlivé maličkosti mohou být příčinou neskutečné tragédie. Je postaven na
třech příbězích, z nichž první pojednává o nešťastné náhodě, kdy otec František
(Karel Roden) v hádce neúmyslně zabije svého syna, je zatčen a odsouzen ke čtyřem
letům vězení, čelí pohrdání lidmi z vesnice a vlastním výčitkám. Druhý sleduje osud
vznikajícího milostného vztahu a dopisu, který se stal záminkou pro vypálení Lidic.
Třetí zachycuje obraz lidického četníka Vlčka (Roman Luknár) jako obraz osobního
strachu, zodpovědnosti a morálky, vztahu k nacistickému systému, a řeší dilema, zda
je opravdovou výhrou přežít a ztratit tak vlastní důstojnost a svědomí.
Velmi silný příběh filmu pojednává především o lidském dramatu. Snaží se být velmi
osobní a zavrtat se divákovi hluboko pod kůži. K silným emocím přispívá také jeho
schopnost propojit minulost se součastností a vtáhnout diváka do víru událostí.
Všechny prvky filmu, kostýmy, výprava, hudba, herecké obsazení a výkony se vhodně
doplňují a po celou dobu filmu si udržují tempo a poměrně velmi vysokou laťku. I
přes některé negativní kritiky lze Lidice hodnotit jako dobře natočené drama.
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z dění v klubu
připomenutí příchodu sv.cyrila a metoděje
14. července 2017 (Autor: Aleš Zezulka)

V pátek dne 7.7.2017 v pozdních odpoledních hodinách si zástupci Velvyslanectví Slovenské
republiky a Velvyslanectví České republiky spolu se zástupci a členy česko-slovenského
krajanského sdružení Beseda a dalšími českými a slovenskými krajany i Australany již
počtvrté v řadě v Canbeře připomněli výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
Společenská akce se tento rok konala v reprezentačních prostorách rezidence slovenského
velvyslance Dr. Igora Bartho, který srdečně přivítal všechny přítomné hosty a pohovořil o tradici
a významu této připomínkové akce. Poté následovala zdravice českého velvyslaneckého
rady pana Miroslava Píši a formální část setkání zakončil krátkým proslovem prezident
sdružení pan Aleš Zezulka.
Po celou dobu setkání panovala přátelská atmosféra, umocněná gurmánským prožitkem
z vynikající slovenské kapustnice, jejíž přípravu zvládly znamenité kuchařky jako vždy na
výbornou. Nemohlo chybět ani opojné slovenské víno a osvěžující české pivo. Hostitelům
zaslouženě patří srdečné díky za jejich laskavou pohostinnost a příjemně prožitý svátečně
laděný podvečer.
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Navštívit národní parky USA byl náš dlouholetý sen, který jsme si letos splnili a v polovině dubna se
vydali na putování po přírodních krásách západního USA.
Letadlo společnosti United nás přeneslo do Los Angeles. V půjčovně na nás čekalo zamluvené auto,
které se celé naší rodině, spolu s občasnými motely, stalo domovem na tři měsíce. Naložili jsme
zavazadla s tábornickým vybavením a vyrazili.
Nejdřív jsme si prohlédli historické španělské centrum LA, hvězdný chodník na Hollywood Boulevard
i slavný nápis Hollywood od observatoře v parku Griffith.
Dál nás kola vezla k rozkvetlým kaktusům v NP Joshua Tree, užili jsme si horka v Death Valley
i neonů v Las Vegas. Pokračovali jsme přes vyhlídky na Grand kaňon, zkamenělé stromy i skalní
puebla dávných indiánů v Mesa Verde. Prošli se mezi věžičkami Bryce kaňonu, vyšplhali na Angels
Landing v NP Zion a vyhlédli na pověstnou zatáčku “podkova” na řece Colorado…
Poté jsme obdivovali gejzíry v NP Yelowstone, užili si horkých pramenů a pozorovali kolibříky v
Idahu. Závěr patřil ohromným sekvojím, žulovým masivům Yosemitským a San Franciscu.
Právě zpracováváme fotky z naší cesty a postupně je přidáváme na www.escapeawhile.com. Pokud
by vás zajímalo více obrázků a povídání o našem putování, tak vás rádi uvidíme na našem promítání
v Besedě v průběhu září. Konkrétní datum bude oznámeno na FB Besedy a na www.beseda.org.au.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Blanka a Mirek Novákovi
strana 11

Beseda

červenEC - ZÁŘÍ 2017

K titulní straně
Krásy a památky České republiky - Hrad Karlštějn
26. července 2017 (Autor: Jiří Skočilas)
Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela
výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem
Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek
svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel
IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů,
především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy
byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Historie hradu Karlštejn

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační
klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480
upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z
konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.
Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže
položených provozních částí předhradí, Studniční věže a purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním
pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu
stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.
Hrad Karlštejn byl Karlem IV. založen před polovinou 14. století na skalní vápencové ostrožně nedaleko od
ústí hlubokého údolí do údolní nivy řeky Berounky. Novostavba hradu postupovala etapově v navazujících,
samostatně provozuschopných a aditivně seřazených objektech s vlastním fortifikačním systémem,
doplněným společnou parkánovou zdí. Postupně bylo budováno purkrabství s nezbytným provozním
zázemím a studniční věží, dále palác, menší věž a nakonec velká věž (pozn. později se stalo adjektivum i
jejím názvem: Velká věž).

Pohled na hrad

Kaple Sv.Kříže
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K titulní straně
Krásy a památky České republiky - Hrad Karlštějn ...pokračování
Zajímavosti o hradu
Zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. stol., soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika
v kapli sv. Kříže (největší na světě), největší portrétní galerie českých panovníků v ČR, vystavené repliky
Svatováclavské koruny českých králů, unikátní hradní studna. Hrad také proslavila Vrchlického veselohra Noc
na Karlštejně.

Interiér kaple svaté Kateřiny

Pohled z hradu do obce

Soukromá ložnice císaře Karla IV.

PraktickÉ informace

Při cestě na Karlštejn autem je nejlepší vyrazit z Prahy po D5 směr Plzeň (exit 10–Loděnice) a dále
po ukazatelích přes obce Bubovice, Hlásná Třebaň až do Karlštejna. Stejnou cestu je možné využít
také při cestě z Plzně po D5 ale v opačném směru. Od exitu 10 – Loděnice je již cesta stejná.
Druhou možností je cesta přes Prahu-Radotín, Dobřichovice, Řevnice, Hlásnou Třebaň do Karlštejna.
Zaparkovat je možné výhradně na centrálním parkovišti ve spodní části obce. Informace
o parkovišti a cenách naleznete na stránkách městyse Karlštejn. Na hrad je pak možné dojít
cca po 15 minutách pěší chůzí. Městys Karlštejn je pěší zónou a všechny dopravní přestupky
řeší městská policie Karlštejn! 2000 Kč se dají utratit lépe než za pokutu za špatné parkování.
Vlakové spojení z Prahy nebo z Berouna na Karlštejn funguje každých 30 minut Vystoupíte na
nádraží Karlštejn a před nádražím se dáte doprava, dále přes most přes řeku Berounku, za mostem
doprava a po 50 meterech doleva. Pak už jen obcí nahoru k hradu.
Na hrad je možné dojet i na kole. V okolí Karlštejna vede celá řada turistických tras nebo je možné
projet se po silnicích a objevovat krásy CHKO Český Kras. Na nádvoří hradu jsou pak u III. hradní
brány umístěny stojany na odstavení Vašeho kola. Hrad Karlštejn nabízí čtyři prohlídkové okruhy
v délce 30-100 minut.
Více informací naleznete na internetových stránkách:

www.hrad-karlstejn.cz - Oficiální prezentace hradu Karlštejn
Zdroj: www.hrad-karlstejn.cz
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VÝBĚR Z TISKU - ČESKÁ REPUBLIKA
Počet obyvatel Česka navzdory vyšší úmrtnosti nepatrně narostl
12. června 2017

(Zdroj: Novinky.cz)

Počet obyvatel České republiky od počátku letošního roku nepatrně narostl na 10 579 067. Celkem přibylo
247 lidí. Velmi vysoký byl letos v prvním čtvrtletí počet zemřelých. Téměř 32 tisíc úmrtí je nejvyšší počet za
posledních 20 let. O datech v pondělí informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V prvním letošním čtvrtletí se
narodilo 26 800 dětí, což je o šest stovek méně než loni ve stejném období. Počet dětí narozených mimo manželství dosáhl 49,5
procenta. Četnější byla naopak úmrtí. Zemřelo 31 800 lidí, což je nejvíce od roku 1994. Průměrný věk zemřelých mužů byl 73,3 roku,
u žen 80,2 roku.

Senát odklepl zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019
20. července 2017 (Zdroj: Novinky.cz)
Senátoři ve čtvrtek odklepli zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 beze změn. Období pro jejich
likvidaci neprodloužil, nezvýšil ani výši kompenzace chovatelům, jak to část senátorů požadovala. Zákaz má
přinést novela o ochraně zvířat proti týrání, kterou nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Novela o
ochraně zvířat proti týrání má zakázat “chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin”. Vztahovat se
má na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií. Norma přiznává provozovatelům farem nárok na kompenzace od státu
za rušené chovy. Dostat by je měli zpravidla v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června. Podrobnosti způsobu a
rozsahu kompenzace má stanovit vyhláškou ministerstvo zemědělství. Výše příspěvku by nicméně neměla přesáhnout roční čistý
zisk z chovu za posledních pět let.

Vlkům se v Krušných horách zalíbilo, ekologové věří, že zůstanou natrvalo
18. června 2017

(Zdroj: Novinky.cz)
Vlci se podle všeho trvale vrátili do Krušných hor. Vedle Kokořínska a Broumovska zaznamenávají ekologové
jejich opakovanou přítomnost i zde. Výskyt nejnověji potvrzují záběry z fotopasti. Loni se u krušnohorských
Abertam objevilo několik případů stržených ovcí. V zimě ekologové z hnutí Duha a dobrovolníci z vlčích hlídek

monitorovali stopy, trus i několik kořistí vlků. „Od ledna jsme v Krušných horách našli kolem patnácti vzorků trusu a poslali jsme je na
rozbory. Když jsem v květnu objevila dokonce videa vlka, byla jsem opravdu mile překvapená,“ popsala koordinátorka vlčích hlídek
v Krušných horách Štěpánka Kadlecová. Vedle trojice oblastí s trvalým vlčím osídlením se šelmy sporadicky vyskytují i v Beskydech,
na Šumavě a na Jesenicku.

Českým dětem to pálí, v uvažování se zlepšily nejvíc
19. června 2017

(Zdroj: Novinky.cz)
Nejen memorování, ale i zapojování dalších mozkových center se v hlavičkách drobotiny upravilo. České děti
udělaly za posledních deset let velký pokrok v matematických dovednostech a světu dokázaly, že jim to pálí. Ve
schopnostech týkajících se matematického uvažování se zlepšily nejvíce ze všech sledovaných zemí. Porovnání

plyne z mezinárodního průzkumu TIMSS, do kterého byli v průběhu let 2007, 2011 a 2015 zapojeni čtvrťáci z 18 vyspělých zemí z
OECD. „Nutno dodat, že výsledky v roce 2007 byly hodně slabé. Kdybychom ale takto rostli ze základny, jaká je dnes, tak jsme na
špici. Ale buďme rádi, že to třeba neklesá,“ řekl Právu Daniel Münich, který se v institutu CERGE-EI zaměřuje na ekonomii trhu práce
a vzdělávání.

Na biologické olympiádě se českým gymnazistům dařilo
31. července 2017 (Zdroj: Novinky.cz)
Warwick University v britském městě Coventry hostila ve druhé polovině července 245 nejlepších středoškolských
biologů ze 70 zemí, kteří zde soutěžili na Mezinárodní biologické olympiádě (MBiO). Čeští gymnazisté dosáhli na
velký úspěch: po téměř 20 letech se jim podařilo získat zlatou medaili, v absolutním pořadí zemí skončili na 5.
místě. Stali se nejúspěšnější evropskou delegací. Na mezinárodních přírodovědných olympiádách se zlaté medaile obvykle udělují
10 procentům nejlepších, dalších 20 procent získá stříbrné medaile, 30 procent si odváží medaile bronzové.
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VÝBĚR Z TISKU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zomrel autor slovenských národných symbolov Ladislav Čisárik ml.
3. augusta 2017

(Zdroj: SME.sk)
Po ťažkej chorobe zomrel vo štvrtok jeden z najvýznamnejších heraldických výtvarníkov Ladislav Čisárik mladší.
Bol autor výtvarného spracovania symbolov Slovenskej republiky (SR) - štátneho znaku, štátnej vlajky a pečate,
štandardy prezidenta a autor množstva obecných a mestských erbov. Ladislav Čisárik ml. sa narodil 29. decembra

1953. Od roku 1979 pôsobil vo svojom vlastnom grafickom štúdiu Signum v Bratislave. Spolupracoval s Heraldickou komisiou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 1990 navrhol národné symboly Slovenskej republiky. Spolu s Ladislavom Vrteľom
bol Čisárik ml. autorom národného erbu, národnej vlajky a zástavy prezidenta. Nimi navrhnutý štátny znak Slovenskej republiky
výtvarne vychádza z erbu na pečati z prvej polovice 14. storočia, v ktorom je dvojitý kríž postavený na trojvrší.

Vojenskí policajti odchádzajú na historicky prvú námornú operáciu do
Stredomoria
6. augusta 2017

(Zdroj: SME.sk)
Vojenskí policajti odchádzajú v sobotu do Stredomoria do operácie EUNAVFOR MED Sophia, ktorej hlavným
cieľom je rozloženie prevádzačských sietí. Ide o historické prvé zapojenie vojakov Ozbrojených síl SR do
námornej operácie. Zapojenie do tejto operácii sme deklarovali ešte počas slovenského predsedníctva v

minulom roku, sme v poradí 25. krajinou, ktorá sa do nej zapojí. Minister obrany Peter Gajdoš na tohtotýždňovej slávnostnej rozlúčke
s vojakmi zdôraznil, že „vyslanie prvých slovenských príslušníkov do stredomorskej operácie EUNAVFOR MED Sophia je našou jasnou
odpoveďou na fakt, že bezpečnosť a obrana Európskej únie sa nás jednoznačne týkajú a ovplyvňujú aj našu krajinu”.

Slovenské jaskynné systémy sú celosvetovými klenotmi
27. júla 2017

(Zdroj: SME.sk)
Slovensko považujeme za krajinu bohatú na jaskynné priestory a iné geologické zaujímavosti. Na jeho relatívne
malom území v súčasnosti evidujeme 7285 jaskýň a niekoľko geologicky cenných území, teda geoparkov.
Vyjadril sa tak Ľudovít Gaál, vedúci referátu starostlivosti o jaskyne Slovenskej správy jaskýň (SSJ) so sídlom v

Liptovskom Mikuláši. Pre verejnosť je k dnešnému dňu sprístupnených 18 jaskýň so sprievodcom a voľne prístupných je ďalších 42
menších.

V Považskej Bystrici opäť sprístupnili hrad
24. júla 2017

(Zdroj: SME.sk)
Rekonštrukcia Považského hradu sa začala ešte v roku 2011. Vtedajší minister kultúry Daniel Krajcer nariadil
obnovu viacerých hradov a hradnej architektúry. Ruiny Považského hradu stoja na kopci s nadmorskou
výškou 497 metrov. Nazývali ho aj Bystrický hrad a patril medzi dôležité hrady na Považí. Za najväčšieho

rozkvetu v ňom bývalo asi 400 ľudí. Hrad bol pôvodne trojposchodový. Ako stavebný materiál používali pieskovec a vápenec,
ktoré sú v múroch viditeľné. Hrad postavili zrejme v roku 1128, v písomných dokumentoch sa prvý raz nepriamo spomína až v
roku 1316, v čase Matúša Čáka Trenčianskeho. Tento hrad bol pôvodne drevený.

Generálna prokuratúra chce zriadiť Prírodnú políciu
31. júla 2017

(Zdroj: SME.sk)
Generálna prokuratúra navrhuje vytvoriť špecializovaný policajný orgán - Prírodnú políciu, ktorá by sa venovala
odhaľovaniu a postihu páchateľov environmentálnej kriminality. “Pre trestné činy proti životnému prostrediu
bolo v roku 2016 stíhaných 302 osôb. Z toho obžalovaných bolo 185 osôb. Dohodou o vine a treste bolo

ukončených 42 trestných vecí, podmienečným zastavením trestného stíhania 57 a zmierom desať trestných vecí,” povedala
Predajňová. Najviac obvinených sa dopustilo trestného činu pytliactva, porušovania ochrany rastlín a živočíchov a porušovania
ochrany stromov a krov. “Uvedené evidenčné údaje o trestnej činnosti proti životnému prostrediu nezodpovedajú reálnemu stavu
kriminality. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dlhodobo poukazuje na vysoký stupeň latencie tohto druhu trestnej činnosti
a navrhuje opatrenia,” uviedla Predajňová.
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Z LITERATURY
Miloš Macourek (*2.12.1926 - ✞ 30.9.2002)
Miloš Macourek byl český dramatik a básník. Byl
autorem řady knih pro děti s fantastickými náměty
a především scenáristou populárních českých filmových
komedií, např. Pane, vy jste vdova! nebo Čtyři vraždy
stačí, drahoušku a seriálů Arabela nebo večerníčky
s Machem a Šebestovou.
Za svůj život prošel řadou zaměstnání. V letech 1953 až
1960 byl lektorem pro dějiny umění ve škole ROH, pak
další tři roky dramaturgem Filmového studia Barrandov.

Živočichopis (1962) - Toto dílo patří k raným prózám Miloše Macourka. Ale už zde, na malé ploše bajek,
resp. anekdot ze světa zvířat, vynikl autorův originální smysl pro nesmysl neboli nonsens, zvláštní humor,
schopnost pohrát si bez zábran s jazykem a najít poezii a vtip i v často nepoetickém světě. Mini příběhy
o bourci, mravenečníkovi, kudlance nábožné, brejlovci a dalších zástupcích zvířecí říše neztratily ani po více
než čtyřiceti letech nic ze svého kouzla a přinesou příjemné rozptýlení čtenářům bez rozdílu pohlaví a věku.

kolibřík
Kolibříci jsou docela malí ptáci, dělají si hnízda v telefonním sluchátku, zvednete
sluchátko a slyšíte, jak si povídají, musíte to poslouchat, i když se to nesluší, bývá to
zajímavé, kolibříci jsou inteligentní ptáci, znají kdejakou květinu, mají své kolibří
slovníky, to jiní ptáci nemají, ale mohou hnízdit i jinde, například ve velikém
aspirinu, který má v lékárničce starý jelen dvaapadesaterák, má těžkou
hlavu, bolí ho a tak jí celý den aspirin a kolibříci v aspirinu
si říkají, je to dost nejisté, přestěhujeme se
raději jinam, a přestěhují se jelenovi do ucha,
vyprávějí si o květinách a jelen poslouchá a říká si, květiny, to
je něco jiného než parohy, a na jaře si místo parohů vysadí azalky,
astry a tulipány, vypadá to krásně, laňky se za ním ohlížejí a jelen
má výbornou náladu a kolibříci také, mají květiny u nosu, nemusí
za nimi nikam lítat, poletují jelenovi nad hlavou jako červené
a zelené jiskry a laňky jsou unešeny a říkají, ten jelen je skvělý,
viďte, a když usínají, zdá se jim o krásném šedivém jelenu s hlavou
plnou kolibříků.
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současní čeští spisovatelé
2. srpna 2017 (Autor: Karolína Pohlová)

Petr Šabach
Spisovatel
Narozen 1951
Česká Republika
Je český spisovatel, známý svými humoristickými romány a povídkami. Šabach od roku 1966 studoval Střední
knihovnickou školu, po 1. ročníku přestoupil na gymnázium, z něhož byl roku 1969 vyloučen, externě přijat
zpět na SKŠ, kde v roce 1974 maturoval. Následovalo dálkové studium kulturologie na Filozofické fakultě
UK (obor absolvoval 1979 diplomovou prací Specifika rodiny v předávání kulturních hodnot[1]). V letech
1974–1987 vystřídal různá povolání (noční hlídač, metodik kulturního domu v Domě u Kamenného zvonu
aj.). V současnosti vyučuje tvůrčí psaní na Literární akademii (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého v
Praze). Petr Šabach je členem neformálního hospodského společenství Zlatá Praha.
První povídky mu sice v tisku vycházely již od roku 1975 (Mladá fronta, Práce, Tvorba apod.), knižně ale byly
vydány - včetně nejznámější povídky Šakalí léta - teprve v roce 1986 v souboru Jak potopit Austrálii. Po
sametové revoluci začala obliba jeho knih rychle stoupat. Mezi jeho nejúspěšnější knihy patří Hovno hoří
(1994), Babičky (1998) nebo Opilé banány (2001) s jejich pokračováním Čtyři muži na vodě (2003). Většinou
jsou to soubory povídek či novely s autobiografickými prvky, které jsou složeny z volně řazených humorných

Ukázka z knihy Petra Šabacha Hovno hoří
Opouštěli jsme Paříž. Nepohodlný autobus byl plný povykujících dětí. Seděl
jsem u okénka, pozoroval ubíhající baráky a měl nostalgickou náladu – takovou,
jaká se vás zmocní, když opouštíte Paříž. Všechny ty děti si odtud něco odvážejí,
říkal jsem si. Jejich hlavičky jsou teď plné nezapomenutelných dojmů.
Děvčata seděla vpravo, hoši vlevo. Sami si tak sedli, já jsem jim nic nenařizoval.
Z dívčí sekce se ozývalo žvatlání. Půjčovaly si navzájem jakési plyšové zvířátko
a pořád opakovaly: „Jééé, půjč mi ho ještě! Ten je sladkej! Mněho taky podej!
Panebože, ten je sladkej!“ Plyšová potvora s připitomělým úsměvem putovala z
náruče do náruče a vždy vyvolávala novou bouři nadšení. Takhle jim to vydrželo
asi půl hodiny. Na sedadlech za mnou seděli dva obrýlení chlapci
s vysokými čely. Jejich rozmluva trvala celou trasu Paříž–Praha. Zcela vážně a ze
všech stran rozebírali problém, jestli hovno hoří. Dva světy rozdělené jen úzkou uličkou.
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současní čeští spisovatelé
petr šabach ...pokračování
další publikace
•

Putování mořského koně (1998)

•

Ramon (2004)

•

Tři vánoční povídky (2007)

•

Škoda lásky (2009)

•

S jedním uchem naveselo (2011)

•

Máslem dolů (2012)

•

Rotschildova flaška (2014), jako audiokniha vyšla v roce 2015, Audiotéka

•

A nakonec Vánoce (2015)

Do povědomí široké veřejnosti se dílo Petra Šabacha dostalo i díky režiséru Janu Hřebejkovi, který podle
scénářů Petra Jarchovského řadu jeho prací zfilmoval: např. muzikál Šakalí léta (1993), oblíbené komedie
Pelíšky (podle knihy Hovno hoří) nebo Pupendo (Opilé banány; Voda se šťávou). Nejedná se o přímou adaptaci,
zmíněná autorská dvojice si vybírá s Šabachovým svolením z jeho knih pouze jednotlivé motivy a dějové
zápletky, které pak spojuje do nového celku. V roce 2010 natočil režisér Ondřej Trojan podle stejnojmenné
novely film Občanský průkaz.

Jan Amos Komenský

“Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.”

z literatury
naše knihovna

Z důvodu právě probíhající velké reorganizace je naše knihovna do odvolání uzavřena.
Omlouváme se případným zájemcům o zapůjčení knih. Knihy je možné vrátit i zapůjčit po domluvě
s naší knihovnící Dominikou.

our library
Beseda’s library is currently closed until further notice due to large re-organisation currently taking
place. We apologise for the inconvenience. If you wish to return books or hire one, you can do so by
appointment only with our librarian Dominika.
strana 18

Beseda

červenEC - ZÁŘÍ 2017

český jazyk a literatura
5. srpna 2017 (Autor: Karolína Pohlová)
svěrákův diktát
Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s češtinou, má nyní šanci . Ve Svěrákově diktátu lze udělat
maximálně 24 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně.

Kolika lidem, kteří z ramp... ...árodního muzea
...hlížejí na shon lidí a aut pod sebou, se asi vybav... přání jeho
zakladatelů, aby se pro mu...ejní ...bírky našlo místo tiché a
klidné, ze všech stran snadno přístupné? Brzy poté, co zahájíte
prohlídku jednotlivých sálů, přesvě...číte se o tom, že ...hlédnout
při jedné návštěvě úplně všechno lze jenom ...těží. Děti se jako
vždycky nejvíc těšil... na slavnou velryb... kostru. Rodiče zase
lákal... archeologické nález... kostěných nástrojů starých kultur.
V oddělení nerostů pak byl... zaujati třpytivým... drahokam...,
hýřícími kouzelnými barvam.... Mezi plaz... vás určitě zaujmou
krokodýl.... Za druhé světové války zmizel... z ...anteonu
muzea bronzov... velikáni. Naštěstí se však brzy po válce
jejich sochy našl... a vrátil... zpět.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
drahokamy, barvami, plazy, krokodýli, zmizeli, Panteonu, bronzoví, našly , vrátily.
Rampy, Národního, shlížejí, vybaví, muzejní, sbírky, přesvědčíte, zhlédnout, stěží, těšily, velrybí, lákaly, nálezy, byli,třpytivými,

If you are interested in Czech lessons and wish to join our class,
contact Karolina Pohlova on 0478 168 596, k.pecharova@hotmail.com
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Otazníky detektiva Štiky jsou dílem výtvarníka
Jiřího Kalouska a scenáristy Jiřího Lapáčka,
v letech 1971 až 1986 vycházely v dětském
čtrnáctideníku Ohníček.
Nakladatelství: ALBATROS

http://www.albatrosmedia.cz/otazniky-detektiva-stiky.html

hádankA
14 (všimněte si, že v posledním
řádku jsou jenom 3 banány a půlka
kokosu)
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Colour me Happy

Full name and age
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osmisměrky
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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KŘÍŽOVKA KLASICKÁ
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Online TV1 stojí v čele vysílání české a slovenské
televize přes internet. Nabízíme široký výběr kanálů
a přístup do našeho archivu, který v současné době
obsahuje více než 26,000 titulů včetně více než
5,000 filmů, 1,000 pohádek a mnoho sportovních
akcí a dokumentů.
Co můžete sledovat přes Online TV1?
Můžete si užít živé vysílání nebo záznamy živých
streamů ČT1, ČT2, ČT 4, ČT 24, Markíza, STV1 a
STV2, Eurosport, Nova, Nova Sport, JOJ, Prima CS
Film, Doma, JOJ Plus a mnoho dalšího.

WWW.ONLINETV1.NET

If you wish to advertise in our magazine, please
contact the Treasurer or send us email to
info@beseda.org.au

- All types of domestic glass and glazing
- All glass types cut to size and replaced
- Laminated, toughened safety glass
- Double glazed units
- Windows in timber and aluminum
- Mirrors
- Table tops
- Splashbacks
- Shower screens
Mick Vecerka
Mobile: 0408 991 579
Tel/Fax: 02 6297 1502
Email: mick@glass4you.com.au

Sweety Imports
Prinasame vam rozne druhy a chute oblubenych oplatok a dalsich sladkosti - HORALKY,
TATRANKY, KAVENKY, oplatky MILA, MATA, ANITA, VESNA, ATTACK, klasicke okruhle PISKOTY,
COKOLADOVE a VAJECNE VENCEKY, PERNIKY, BANANY V COKOLADE a ine.
Objednavky posielame zo Sydney do celej Australie. Zoznam produktov v ponuke a balenia
najdete tiez na nasej web stranke. Tesime sa na vase objednavky!
www.sweetyimports.com | info@sweetyimports.com | 0416 122 404

The Czechoslovak Australian Association of Canberra and Region Inc.
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